
A. Komora chłodziarki
1. Filtr wentylatora
2. Oświetlenie
3. Półki/Obszar półek
4. Półka na butelki
5. System zimnego powietrza Multi-flow
6. Komora chłodziarki (najlepsza na mięso i ryby)
7. Tabliczka znamionowa z nazwą handlową
8. Pojemnik na owoce i warzywa
9. Przegroda pojemnika na owoce i warzywa
10. Zestaw do zmiany kierunku otwierania drzwi
11. Przegroda
12. Półki drzwiowe
B. Komora zamrażarki
13. Szuflada górna (strefa zamrażania)
14. Półki
15. Szuflady do przechowywania mrożonych produktów 

spożywczych
16. Pojemnik na lód i/lub akumulator zimna
17. Uszczelki drzwi
C. Panel sterowania
Ochrona przed bakteriami (w zależności od modelu):
- Filtr antybakteryjny w wentylatorze (1)
- Dodatki antybakteryjne w pojemniku na owoce i warzywa (8)
- Uszczelki drzwiowe są wykonane z materiałów 

ograniczających rozwój bakterii (17)
Uwagi:
- Liczba oraz rodzaj akcesoriów zależą od modelu.
-  W razie przerwy w dostawie prądu akumulator zimna będzie 

pomagać w dłuższym utrzymaniu optymalnej temperatury 
przechowywania.

- Wszystkie półki, w tym półki drzwiowe, można wyjmować.
-  Temperatura wewnątrz urządzenia zależy od temperatury 

otaczającego powietrza, częstotliwości otwierania drzwi oraz 
od miejsca, w którym stoi urządzenie. Podczas ustawiania 
temperatury należy uwzględnić te czynniki.

-  Akcesoria urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce.
-  Po włożeniu produktów sprawdzić, czy drzwi komory 

zamrażarki zamykają się prawidłowo.
W CELU ZWIĘKSZENIA POWIERZCHNI 
PRZECHOWYWANIA  
Z komory zamrażarki można korzystać bez koszy i klapek, 
dzięki czemu powiększa się miejsce na przechowywanie 
dużych artykułów.
Produkty spożywcze można umieścić bezpośrednio na 
półkach.
URUCHOMIENIE URZĄDZENIA PO RAZ PIERWSZY  
Po podłączeniu urządzenia do zasilania zaczyna ono działać 
automatycznie.

Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać co najmniej 
4-6 godzin przed włożeniem żywności do środka.
Po podłączeniu urządzenia do sieci wyświetlacz zostaje 
podświetlony i na kilka sekund na wyświetlaczu ukazują się 
wszystkie ikony.
Podświetlone zostają również fabryczne (domyślne) ustawienia 
komory chłodziarki.
Uwaga:
- Włożenie do chłodziarki produktów spożywczych zanim 

osiągnie ona wymaganą temperaturę grozi zepsuciem się 
żywności.

WENTYLATOR 
Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur w 
komorze chłodziarki, a w konsekwencji lepsze przechowywanie 
artykułów spożywczych.
Wentylator jest domyślnie WŁĄCZONY.
Zaleca się trzymania wentylatora włączonego, aby funkcja 
"6th Sense Fresh Control"/"Green Intelligence ProFresh" 
mogła prawidłowo działać, a także wtedy, gdy temperatura 
otoczenia przekracza 27–28°C, w przypadku zauważenia 
kropel wody na szklanych półkach lub
w przypadku dużej wilgotności powietrza.
Uwaga
Nie zasłaniać strefy wlotu powietrza produktami 
spożywczymi.
Aby zoptymalizować zużycie energii oraz zagwarantować 
prawidłowe parametry pracy w niskiej temperaturze otoczenia 
(poniżej 18°C), zaleca się wyłączenie wentylatora.
Aby wyłączyć wentylator, naciśnij równocześnie przycisk 
"Temperature" oraz "Fast Cool" i przytrzymaj przez 3 sekundy, 
aż wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy, a ikona 6th Sense 
(6ty Zmysł) Fresh Control/Green Intelligence ProFresh zgaśnie, 
co potwierdza wyłączenie wentylatora.
Aby włączyć wentylator, powtórz tę samą procedurę.
Jeśli w urządzeniu jest wentylator, można go wyposażyć w filtr 
antybakteryjny.
Wyjąć go z pudełka znajdującego się w szufladzie na owoce 
i warzywa (poz. 8) i włożyć w osłonę wentylatora.
Sposób wymiany opisano w instrukcji dołączonej do filtra.
PANEL STEROWANIA  

1. Przycisk temperatury
2. Diody temperatury
3. Ikona "6th Sense Fresh Control"/"Green Intelligence 

ProFresh" 
4. Ikona Fast Cool (szybkie chłodzenie)
5. Przycisk Fast Cool (szybkie chłodzenie)
WYBÓR TEMPERATURY 
Nacisnąć przycisk na panelu sterowania, aby ustawić 
temperaturę.
Przycisk wyboru temperatury służy do ustawienia żądanej 
temperatury w zakresie od najwyższej, przez średnią  do 
najniższej .
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Naciskanie przycisku powoduje automatyczną zmianę 
nastawień. Temperaturę ustawia się jednocześnie dla obu 
komór - chłodziarki i zamrażarki.
Po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania włącza się 
ustawienie fabryczne - pozycja średnia.
W tabeli poniżej przedstawiono poziomy ustawień

temp. wysoka

temp. średnio wysoka

temp. średnia

temp. średnio niska

temp. niska

Legenda:     Dioda WŁ.     Dioda WYŁ.
FUNKCJE

 Fast Cool (Szybkie chłodzenie)
 Włączenie funkcji "Szybkie chłodzenie" pozwala na 

przyspieszenie chłodzenia w komorze chłodziarki. 
Zaleca się korzystać z tej funkcji w momencie 
wkładania dużych ilości żywności do komory 
chłodziarki.

 Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Fast Cool, należy 
nacisnąć przycisk "Fast Cool" (Szybkie chłodzenie).

 Po włączeniu funkcji zaświeci się ikona funkcji.
 Funkcja wyłączy się samoczynnie po 6 godzinach.
 Uwaga:
 - Funkcja "Szybkie chłodzenie" powinna być również 

WŁĄCZONA przed włożeniem świeżej żywności 
do zamrożenia w zamrażarce, aby zwiększyć moc 
zamrażania.

/  "6th Sense Fresh Control"/"Green Intelligence 
ProFresh"   

 Funkcja ta umożliwia szybkie uzyskanie wewnątrz 
urządzenia optymalnych warunków (temperatury 
i wilgotności) przechowywania żywności. Aby 
funkcja działała prawidłowo, wentylator musi być 
włączony. Funkcja "6th Sense Fresh Control"/"Green 
Intelligence ProFresh" jest domyślnie włączona.

 Aby ręcznie wyłączyć funkcję, należy nacisnąć i 
przez 3 sekundy przytrzymać wciśnięte przyciski 
temperatury & i Fast Cool (Szybkie chłodzenie): 
ikona funkcji "6th Sense Fresh Control" zgaśnie, 
potwierdzając w ten sposób jej wyłączenie. Funkcję 
można ponownie włączyć, powtarzając tę samą 
procedurę.

 W przypadku awarii zasilania funkcje "6th Sense 
Fresh Control"/"Green Intelligence ProFresh" zostają 
przywrócone do stanu domyślnego, czyli włączonego.

 Uwaga: Należy pamiętać, że wyłączenie funkcji 
"6th Sense (6ty Zmysł) Fresh Control"/"Green 
Intelligence ProFresh" powoduje wyłączenie 
wentylatora.

CZYSZCZENIE
Należy regularnie czyścić urządzenie szmatką zwilżoną 
roztworem ciepłej wody i neutralnego detergentu 
przeznaczonego do mycia wnętrza chłodziarki.
Nigdy nie stosować ściernych detergentów ani narzędzi.
Aby zapewnić stałe i prawidłowe odprowadzanie skroplin, 
należy regularnie czyścić otwór odpływowy znajdujący się 
na ściance tylnej komory 
chłodziarki, w pobliżu szuflady 
na owoce i warzywa, używając 
w tym celu dostarczonego 
przyrządu.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub dowolnych czynności 
konserwacyjnych należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego 
urządzenia z gniazdka sieciowego lub odłączyć je od zasilania.

ODSZRANIANIE KOMORY CHŁODZIARKI 
Odszranianie komory chłodziarki przebiega całkowicie 
automatycznie.
Krople wody na tylnej ściance komory chłodziarki oznaczają, 
że trwa faza automatycznego odszraniania. Skropliny 
automatycznie spływają do otworu spustowego i zbierają się 
w pojemniku, skąd wyparowują.
ROZMRAŻANIE PRZEDZIAŁU ZAMRAŻARKI 
Zamrażarki bezszronowe No Frost zapewniają krążenie 
chłodzonego powietrza wokół stref przechowywania żywności 
zapobiegając powstawaniu lodu, i tym samym eliminują 
całkowicie konieczność rozmrażania. Zamrożone produkty nie 
przylepiają się do ścianek, etykietki pozostają nadal czytelne 
i cała przestrzeń przeznaczona na przechowywanie jest 
zawsze porządna i czysta. 
WYMIANA ŻARÓWKI (w zależności od modelu) 
ŻARÓWKA
Przed przystąpieniem do wymiany żarówek należy zawsze 
odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Jeżeli oświetlenie 
wewnętrzne nie działa:
1. Zdjąć osłonę żarówki: włożyć 

palce w boczne otwory 
wentylacyjne (1), lekko 
naciągnąć osłonę i przesunąć 
ją do góry.

2. Sprawdzić żarówkę/diodę. W razie potrzeby odkręcić 
przepaloną żarówkę i zamienić ją na żarówkę tradycyjną 
(o takich samych parametrach jak poprzednia) lub żarówkę 
LED. Właściwy rodzaj żarówek LED jest dostępny jedynie 
w naszych serwisach technicznych lub u autoryzowanych 
sprzedawców.

3. Nałożyć osłonę z powrotem.
Nie pozostawiać żarówki bez osłony.
OŚWIETLENIE DIODOWE
Jeżeli wewnętrzne oświetlenie LED 
nie działa, należy zlecić jego wymianę 
serwisantowi.
Ważne: Gdy drzwi są otwarte, zapala się 
lampka wewnętrzna komory chłodziarki. 
Po 10 minutach od otworzenia drzwi 
światło wyłączy się.
WSKAZANIA AWARII I NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA 
Alarmy nieprawidłowego działania urządzenia
W przypadku wystąpienia alarmu nieprawidłowego działania 
urządzenia informacja o nim będzie wyświetlana przy pomocy 
kontrolek temperatury (np. Awaria 1, Awaria 2 itp.). W takim 
wypadku należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem 
i podać kod alarmu.
Trzy centralnie rozmieszczone diody wyświetlacza temperatury 
migają zgodnie z poniższym opisem:
Kod awarii Wizualizacja

Błąd 2
Kontrolki wartości zadanej RC migają 

i gasną w odstępach 0,5-sekundowych; 
miga dwukrotnie, po czym gaśnie na 
5 sekund. Opisany tryb powtarza się.

  
x2

Błąd 3
Kontrolki wartości zadanej RC migają 

i gasną w odstępach 0,5-sekundowych; 
miga trzykrotnie, po czym gaśnie na 
5 sekund. Opisany tryb powtarza się.

  
x3

Błąd 6
Kontrolki wartości zadanej RC migają 

i gasną w odstępach 0,5-sekundowych; 
miga sześciokrotnie, po czym gaśnie na 

5 sekund. Opisany tryb powtarza się.
  

x6

Legenda:     Dioda wyłączona     Dioda miga
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